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Tháng 2 năm 2017
Thưa Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
Kết quả từ các bài kiểm tra tiểu bang tháng 11 2016 của con em quý vị được kèm theo đây.
Việc kiểm tra vào tháng mười một là một cơ hội cho học sinh trung học hoàn thành yêu cầu của
tiểu bang về kiểm tra tốt nghiệp của mình.
Các bài kiểm tra bắt buộc sẽ được thay đổi theo năm dự kiến tốt nghiệp. Để biết thông tin về
việc kiểm tra của tiểu bang và những yêu cầu cần thiết để tốt nghiệp, xin vui lòng tham khảo
Bản tin Những Yêu Cầu Về Kiểm Tra Tốt Nghiệp Của Tiểu Bang kèm theo. Thông tin này cũng
có sẵn trong các ngôn ngữ khác trên trang web của học khu:
http://www.edmonds.wednet.edu/TestingTranslated. Ngoài ra, trang Tài nguyên của tiểu bang
(www.k12.wa.us/Resources) có rất nhiều tờ rơi cung cấp thêm thông tin cho các gia đình về
việc kiểm tra của tiểu bang và các tiêu chuẩn học tập.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi về báo cáo điểm số của con em quý vị, quý vị có thể liên hệ với
Văn phòng học khu Assessment ở testing@edmonds.wednet.edu hoặc gọi 425-431-8378.
Việc học tập của con em quý vị vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn hợp tác
với quý vị để chắc chắn rằng con em quý vị sẽ học được những kỹ năng cần thiết, không chỉ để
vượt qua bài kiểm tra đánh giá tình trạng của tiểu bang và hoàn thành tất cả các yêu cầu của
tiểu bang và địa phương, mà còn phải chuẩn bị để đạt được mục tiêu của mình sau khi học
xong trung học. Hiệu trưởng và cố vấn của con em quý vị sẽ vui vẻ nói chuyện với quý vị về
báo cáo này và các bước tiếp theo tốt nhất trong sự nghiệp trung học của con em quý vị.
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